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 الصفحة                                                                                                                                  (16779)  الرأي
  

ي ودعم مشاري    ع للشباب 1
 
   31 الغزاوي: تعزيز ثقافة التشغيل الذات

   60  بحث معيقات وتحديات القطاع التجاري 2

ي  3
 
   30 تشغيل ال توظيف/ عصام قضمات

ين االول 33 4    31 الف شقة مباعة لنهاية تشر

وع للكهرباء منذ مطلع العام 21ضبط  5    31 حالة استجرار غش مشر

ي 6 ي للنقل البر    31  حداد رئيسا لمجلس ادارة االتحاد العرتر

ي المنطقة يعالج ازمة المهاجرين وينعكس ايجابا عىل االقتصاد 7
 
: السالم ف ي

   60 الكباريت 

   60 الف طن صادرات الخضار اىل الخليج 59 8

   

   (17704) صحيفة الدستور

   21  مراد يبحث مع محافظ العاصمة سبل تذليل المعيقات والتحديات أمام القطاع التجاري 1

   22  القطاع التجاري المشغل االكبر للعمالةالغزاوي :  2

   1  الملك يفتتح الدورة العادية االوىل لمجلس االمه غدا 3

ي والتقاص" المركزي" ي 4
 
وت    1  طلق نظاما جديدا للتحويل االلكب 

ي  5
 
ة يعيشها االقتصاد االردت اكة مع القطاع الخاص لمواجهه تحديات كببر    21  القضاة يؤكد أهمية الشر

وع نظام االبنية الجديد فرض رسوما مرتفعة عىل كافة فئات السكن 6    23  العمر ي: مشر

   

   ( 4397) صحيفة الغد

   2ب   "تجارة عمان" تبحث التحديات مع محافظ العاصمة 1

   2ب   مراد يطالب بآليات جديدة للتفتيش عىل المنشآت 2

ين بداية  3 كات تسويق المشتقات النفطية تستورد البب      1ب  2017شر

نامج االصالحي لل 4 " يواصل مناقشاته حول البر    1ب   مملكة"النقد الدوىلي

ي إلقامة مشاري    ع بالمملكة 6
 
   1ب   اهتمام يابات

   1ب   مالحظات حول استثمارات صندوق استثمار الضمان 7

   2ب  "مستثمري االسكان" نظام االبنية مجحف 8

   

The Jordan Times (12472)                                                                                                                        Page  
  

10 Labour ministry supports private sector employment initiatives 1   

2 EU approves 200 million euros in macro-financial aid to Jordan 2   

3 ‘21,306 electricity theft cases recorded in first 10 months of 2016’ 3   

3 Women’s entrepreneurship good for economy, society, businesswomen say 4   
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